
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 
(Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέ-
σεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως 
ισχύει, ως προς τις αναθέσεις τεχνολογικών -
επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του Το-
μέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

2 Τροποποίηση της 4132/93/20-11-2018 απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 5709/
Β΄/19.12.2018), «Πιλοτικό Πρόγραμμα ενεργητι-
κών πολιτικών απασχόλησης ανοικτού τύπου με 
βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγε-
γραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 
45 ετών και άνω, με τουλάχιστον 6 μήνες ανεργί-
ας. Δράση Κατάρτισης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ22/18418/Δ4 (1)
   Τροποποίηση της Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 

(Β' 1664) υπουργικής απόφασης περί των ανα-

θέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, 

όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις τεχνολογι-

κών - επαγγελματικών μαθημάτων της Β' τάξης 

του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α') και 14 του άρθρου 

66 του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 2 (περ. ι') του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 
(Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α' 118), και 
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 (περ. β') του άρθρου 39 
του ν. 4403/2016 (Α' 125) και με την παρ. 2 (περ. β') του 
άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α' 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.  4521/2018 
(Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 101 του ν. 4547/2018 (Α' 102) «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' 
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), 
όπως ισχύουν.

7. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων»

11. Την 6631/Υ1/20.07.2019 (Β' 3009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

12. Την Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β' 2187) υπουργι-
κή απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α' 
Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τε-
χνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων 
της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83)».

13. Την Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β' 1426) υπουργι-
κή απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της 
Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Την Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β' 1664) υπουρ-
γική απόφαση «Αναθέσεις Μαθημάτων Επαγγελματι-
κού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 
Φ22/105626/Δ4/01-07-2019 όμοιά της.

15. Την υπ' αριθμ. 32/01-08-2019 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/578/186786/Β1/

27-11-2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 
(Β' 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων 
μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως 
προς τις αναθέσεις τεχνολογικών - επαγγελματικών μα-
θημάτων της Β' τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 
των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

Στους κλάδους - ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδά-
σκουν με α' ανάθεση τα τεχνολογικά - επαγγελματικά 
μαθήματα με τίτλο «Αρχές Σύνθεσης», «Εφαρμοσμένες 
Τέχνες με χρήση Η/Υ» και «Φωτογραφία και Ηλεκτρονική 
Επεξεργασία Εικόνας» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Β' τάξης των ΕΠΑ.Λ. προστίθεται ο κλάδος ΤΕ02.05, 
χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις των τεχνολογικών-
επαγγελματικών μαθημάτων της Β' τάξης του ανωτέρω 
Τομέα, όπως αυτές ορίζονταν στην ανωτέρω υπουργική 
απόφαση.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των τεχνολογικών - επαγ-
γελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τε-
χνών της Β' τάξης ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολού-
θως:

Β' ΤΑΞΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

1. Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 
ΠΕ89.01

ΠΕ89.02 ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα 
σε εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ 12.02) 
ΤΕ02.05

2. Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ89.01 
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα 
σε εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ12.02) 

ΠΕ08 
ΠΕ89.02

ΤΕ02.05

3. Ιστορία τέχνης ΠΕ08 
ΠΕ41 
ΠΕ89.01

ΠΕ89.02 ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

4. Αρχές Σύνθεσης ΠΕ08 
ΠΕ89.01 
ΤΕ02.05

ΠΕ89.02 
ΤΕ01.25

ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
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5. Εφαρμοσμένες Τέχνες 
με χρήση Η/Υ

ΠΕ89.01 
ΠΕ89.02 (κατά 
προτεραιότητα σε εκπ/κούς 
με πτυχία που αντιστοιχούν 
στους πρώην κλάδους 
ΠΕ18.20, ΠΕ18.44)
ΤΕ02.05

ΤΕ01.25

6. Ειδικό εργαστηριακό 
μάθημα:

6A. Φωτογραφία και 
Ηλεκτρονική 
Επεξεργασία Εικόνας 
(μάθημα επιλογής)

ΠΕ89.01 (κατά 
προτεραιότητα σε εκπ/κούς 
με πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο ΠΕ18.29) 
ΤΕ02.05

6Β. Τεχνολογία 
Υφαντικών Υλών 
(μάθημα επιλογής)

ΠΕ89.02 (κατά 
προτεραιότητα σε εκπ/κούς 
με πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)

ΠΕ89.01 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν 
στους πρώην κλάδους 
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, 
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)

6Γ. Εργαστήριο 
Χαρακτικής - 
Πλαστικής 
(μάθημα επιλογής)

ΠΕ08 
ΠΕ89.01 (κατά 
προτεραιότητα σε εκπ/κούς 
με πτυχία που αντιστοιχούν
στους πρώην κλάδους 
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, 
ΠΕ18.28) 
ΤΕ01.25

ΤΕ02.05

6Δ. Εισαγωγή στις 
Ξύλινες Κατασκευές

ΠΕ89.02 
(κατά προτεραιότητα 
σε εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ18.44)

ΠΕ89.01 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ18.27) 
ΤΕ02.05 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΤΕ01.12)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019 - 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β'  1664) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004531302200004*

Αριθμ. απόφ. 1036/04.02.2020 (2)
    Τροποποίηση της 4132/93/20-11-2018 απόφα-

σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 5709/

Β΄/19.12.2018), «Πιλοτικό Πρόγραμμα ενεργη-

τικών πολιτικών απασχόλησης ανοικτού τύπου 

με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, 

ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον 6 μήνες 

ανεργίας. Δράση Κατάρτισης». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α'/

6.7.1994).
2. Το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α'/

12.9.1995).
3. Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α'/20.8.1996).
4. Την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013.
5. Το με αριθμό ΦΕΚ 1987/Β΄/01-06-2018.
6. Το με αριθμό ΦΕΚ 5709/Β΄/19-12-2018.
7. Την με αριθμό 96/4/04-02-2020 διατύπωση γνώμης 

της επιτροπής ΕΛΕΚΠ.
8. Την με αριθμό 1036/12/04-02-2020, απόφαση Δ.Σ. 

Ο.Α.Ε.Δ.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ, 
αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 7.1 της 4132/93/
20-11-2018 απόφασης του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., ΦΕΚ 5709/Β΄/
19-12-2018 ως εξής:

7.1 Εκπαιδευτικό επίδομα
Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κα-

τάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας 
και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει 
εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους τεσσάρων (4) ευρώ ανά 
ώρα κατάρτισης. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος 
κατάρτισης (θεωρία ή/ και πρακτική άσκηση) λόγω απου-
σιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελού-
μενος για μεν την θεωρία δεν δικαιούται να λάβει μέρος ή 
όλον του εκπαιδευτικού επιδόματος για δε την Πρακτική 
Άσκηση αποζημιώνεται μόνο για τους μήνες από την 
αρχή της πρακτικής και έως τον μήνα πριν την διακοπή.

Ο O.A.Ε.Δ. θα καταβάλλει το εκπαιδευτικό επίδομα 
στον ωφελούμενο, μετά από σχετική πιστοποίηση της 
ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με 
την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό 
που κάθε ωφελούμενος θα έχει δηλώσει, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας.

Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με 
τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις πιθανόν 
νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κ.λπ., 
που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλμα-
τος πληρωμής.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαίες 
δόσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   
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